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 لضاف يروخلا يرام :فيلأت

 ةيدلاوحخ ةراس :مسر



 امَدْنِع ىَتَح ءِدَحْدِل ِةَفّيَّضلا ىتيِذْحَأ َءاطغإ ُتِحَأ دل

 !هلاعتنا ىلع تا اذإ ينُمِلْؤت
 امَدْنِع ىّتَح راغّصلا يبراقدل يِبُتُك َءادهإ ُ كثحاد

 .ةءارقلا يف َياوَتْسُم ىلإ ةبشّلاب اًذِج ةلؤس ميش

 دل ينتأ دسدلا 2

 ٍدَحْأِل ءىرمُغ ُمئالث تداع ام يملا ةمب ةكدقلا يباعلأ

 !ريغَّصلا يخل ىَتَح ْوَأ براقألا و | ناريجلا َنِم



 َنودِقَتْعَت ْوأ .ةكراشُملا ٌتِحَأ ذل ىَنأ َنوَنطَت ْوأ يخت ىّنإ نولوقت ُدَق 3

 .اهب نأتتفو يضارغلا تح ينثاءرذلا يفام لك نك !نانأ ين
 !ٍةدّيَح ةلاحب اًمئاد ىقتتف اهل هنأ



 نأ رحل رَوَصُم باتك ِءاطْغإ ىلع يّمُأ ينُريجُت امَدْدِع ينُمِْؤي مَ
 ةبعَل َريغّصلا يخأ ُريعُت امَدْنِع وأ .هْيَلَع ُتْدْكي وأ ُهفرَمُيَف ءانيرئاز
 !اهُعّيَّضُي وأ اهدِسْكَيَف ءاهب ُتْيِعَل امّلاطَل

 َفْطَتُت نأ يتَدِلاو اّنِم ْتَبَلَط ءاشعلا ُكَوانَتن انُك امَتْيَب ءءاسم تاذ

 'ِةَيِذْحَأ ءسيالم ْنِم انّمِئالُي ْدُعَي ْمَل ام ّنُك اًيِناج َعّضَن ْنأو .انَتَفِزُع

 .بُتُكو ٍباعْلا ءبئاقق

 نعل اهيطقلو :ةةيج هلاصي ىعلا اهلك ضارطالا ةيختما اهل كات

 ةّقيدحلا يف ٍةَنَس َّلُك ُماَقُي يذلا ءءاطقلا ناجرْهِم» يف اهيل حاتْحَي
 ٠ ةماعلا



 ْمَل يْفْرُغ يف ضارغألا َمَظْعم نإ اًمئاد لوقت يمأ نإ !ةَبيصُملل اي
 اهُثلاح اهْلُك يضارُغأ ؟ددج هناي ؟تلاق اذامو ١ صنيالا ذقن

 ىلإ ُحاتْحَي َدَحأ دل ؟اهْيَلِإ ٌحاتْحَي ْنَمِل اهيطغُتَس اهّنِإ لاق ا!ةَراتْمُم

 !يتيم َرْثْكأ ضارغألا لَه



 انأو ءفرْغعَي َوُهَف .َنْيَع ىف َقَلَقلا ىأرو ءىضاعتْما يدلاو ّظَحال

 هيطغتو ءانل ُحّلْصَي دل ُهَّنأ ُنطَت ام ٍةَئَس َّلُك ٌمَمْجَت يمأ نأ .فرغأ

 .ءءاطعلا ناجرْهِم» ىف ُةْعْرَوُت وأ ناريج وأ انَل براقل

 ءاهيلإ كتل دعأ مل ىلا ىضارغأ ةيضاملا ةنشلا كتم انأد
 يمل ُتْلُق «ءااهّلُك اهْيَلِإ ُحاتخأ :نظارعأ ّنِم م ىَقَبَت ام ىلإ ٌحاتْحأ انأو

0 

 تاباعلا ىلإ دلو هقرامااي ةقثدلا كلبابت' ىلإ حماتْحَت َكََنأ ُرظَأ دلد

 اًيِصخش ةافاسأك َنَّسلا ِهِلَه .تاوئَس ٌدُْم جارذألا يف ٍةَأّبَحُمل |

 ِناجَرْهِم ىلإ ينُقِفارُتَس و ءاتلرفغ هيدي هني تام زك ني نماعتل

 2 ثتاجأ هاهْيَلِإ ُحاتْحَي ْنَم ىلع انضارُغأ عيِؤَتِل ءاطغلا



 اًسايْكأ ُلِمْخَت ٍيِهو يفْرُغ ىلإ يَمُأ ْتْلَخَد يلاّتلا مْوَيلا يف

 ُتْلَواح .اهيف ةَميِدَقلا يسيدلمو ينيِذْخأ ,يباعلا ٍتّضَوُِل ةَريبَك

 ْنّذَحأ اهّنِكَل ءكِلَذِب ُتْحَجَو .ضارغألا ضْعَب ٍدْخأ مد اهعانقإ
 0 نأ نود ْنِم يتايجاحو يتععتْم ْمَأ َْمَظْعُم



 ! سعت انأ ْمَك .مُهُفِرعأ دل ساندِل اهّلُك يضارغأ ةليمجلا ُبِهَتَس اًدغ»

 ل يضارُغأ كود نم شغاف كيك !تصتق دع ريغ ٌلَمَعلا اذَه

 . سف يف ترك ؟ياوثنسإ اهنلع تفاح

 ْماقُي ُتْيَح ةماعلا ٍةَقيدَحلا ىلإ يَمُأ ُتْقَقار ,ركابلا حابّصلا يف

 .ةكس 15 م «ءاطعلا ناجوومد

 شيال اهتلع ضرع تالواط نوهظتملا عضو ,ةقيدحلا ءاجنا يف

 ىلإ لخذم نأ ناك ئأل ةركفب ميلا اذه يف .بيقزتي مُهَضارْعأ

 نود ْنِم ِهْيَلِإ اتي ام اهْنَع راتْحَيو ءاهّلُك ٍتالواّصلا زوزو ِةَقيدَحلا

 ىرخأي اهْيَلِإ اتخي دل اًضارغأ ”ضياقُي ْنأ اًضأ ةنِكْمُي ؤأ .لياقُم

 .اهّيلإ اتي

 َلَدَب :ٌضياق *



 5 ةدشسأ ةَداعِإ حجل ٌيوتّسلا ناجرهملا اذَه نِم ٌةَياْعِلاَف

 عاب اقيملا ىلع فاح ابو دج ىرأ ارق ل تءايج كلا
 .نمّتلا ٍةَطِهاب علشلا ءارش َنوعيطتش اول هدا ساكلا شفا



 ءاعِبَطو .انَضارُغأ اهْيَلَع تَضَرَعو تالواطلا ىدُخإ ا ْثَبَتَر

 ِبُدَح ّلُك ْنِم َنودَقاوتي شالا َدَحَأ .اًضِيأ ةّريزعلا يضارغأ

 مُهودْهَأو لافظألا ىلع َةَنَوَلْملا تانولابلا َنومْظَتُملا م َعَذَو .بْوَصو

 .سْمّشلا َنِم مُهيقت ٍتاعّب

 اوراتشلا اهبمهتطغلاو :مهب ىمأ تمكسرف :صاعشالا فب انقلواظواز

 مِهِدَحُأ َعَم ُتََّدَحَتَ يل ثئاك امَتْيِبو .ِةيِلْرْنَم َمِزاَوَلِو سيالَم ْنِم

 ةَبَلع ّدْخَآ ْنأ ينئِكْمُي لَه :لوقَي انّتلواط ِءارَّو ْنِم اًنْوَص ُتْعِمَس

 .:؟هِلِه ناولألا

 يِرْهَز اًنولاب لمحت ِدَيَو ٍةَعَبق ِرْيَغ َةَيْوُد عطتْسأ ْمَلَف «يمامأ ُتدظَن

 همكم يطع ءاق ذكي ديف 0 98 ىرلل م 8

10 



 لأ :فاتكتت كل هالي اهثيجاست «ىسفت ىف كلقو اغير وكف

 ظنتخلا نأ ىتتكني كليديو ةهبقتم كف خل يقأق .ناولالا زيلع



 َوُه ام» :تلاقو َىَلِإ ْثَرَظَنو اهْيَنْيَع ٌةَريغَّصلا ِتَعَفَر نأْجَف

 .(؟ كَباوَج

 ناولألا ٍةَبْلُع مضل سس حالا 5 20

 ينتكل ءوّسلاب ُدْعَشَت ِهِْذَه َةَريغَّصلا َةاتَقلا نعسان 1 ل انوع

 .0يضارغأ َدُحُأَيِل اهَدعَب ىتأب نع لكل دل كرقأع

 .اهّل ُتْمَسَتْباو ٍةَريغَّصلِل ُتْلُق ءيلَّضَفَت «معن»

 ثنو ناولألا ةَبْلُع ْثَذَحَأو ٌةَريغَّصلا ينئباجأ ء!اَرْكش !اًرْكش»د

 ٌربكأ امَدْنِعو هّلوَح َةَقيدَحو دَليمَج اَنْيَب ْمُسْْأَسَ» :لوقت يهو َنَلِ

 1 نأ كاكم اب .يتَّدَج َعَم هيف ٌشيعأو ءتْيَبلا اذه ينْبَأَس

 91م اوي انيتايرل





 اذامو ناولألا ٍةَْلُع نع اهَتَّدَج َريُْمِل ُبَهَدَت ةَريغّصلا ُثِقارَأ ُتْنُك
 ٍةَريغَص ٍةاَتَف داعْسإ ةّيِداع ناولأ ٍةَبْلُع ناكمإب هنأ ُتيِرَغ !اهب ُعْفَتَ
 اليو يلجخاد ْنِم ٌةأْجَف عَبت يذلا ٌروعّشلا اذه ُبيِرُغ !ًدَحلا اذه ىلإ
 !ّدَحلا اذه ىلإ َةَطِيَتْعُم ٍةاتَّمل اتفل | ةيؤداذ ٍدَّرَجُمِل يفارظأ
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 يضارغأ ءاهّلُك يضارغأ ُتْيَدْهَأ ْدَقو ءاسم ٍلِزْنَملا ىلإ تدع

 !اًديعَس ُتْنُك ينّنِكَلو ..:كلمأ ام م ْنَمْنأ اهّنأ ُتْنتَظ امّلاطَل يلا

 ينفع ْنِم َعَسْؤَأ مّلاع ىلإ ِءامتنالاب ُدْعَشَأ انأو ِتْيَبلا ىلإ ُتَدُع

 صاخششأ ٌصَصِق ٌفرغأ انأو يِلِزْنَم ىلإ ُتْدُع .يتعتْمأ ْنِم ىلغَأو

 ىلإ ُتْدُع .نولَعْفَيَس اذامو َنوُبِحُي اذام ُفِرْغَأ 0 مهب نقلا َك

 تقلل يبل يرام اَسدْئَهُم مؤَي تاذ َحبصُأ ْنأ ىّنَمَتَأ انأو يت
 َعَم هيف شيعَتِل ِتْيَب َلَمْجَأ ,سطفألا فثألاو نولابلاو ٍةَعَبقلا تاذ

 ٍةَقيدَحلا يف ُماقُي ٍناجَرْهِم ّيأ ُك ُتْوَقَأ دل انأو :ةئّسلا َكلَي ُدْئَم

 ةيركنللو سنتي تيبلأإ ؟ريص ةصون تزقأ دك يتلا امك :ةقاعلا
 .ىعتتجم ىف الاغف نوكأ نأ ثِحأ مك



 .نيرخأ ىلإ اهجاتخي دل يلا ةجيدقلا هِضارْغَأ ءادقإ «نزام» ىلع تفصي
 ةزيم ِهِميلْعَت ىلع ْدِصُت يلا ُهَمأ نِكَلو .اهْيَلَح ظِفاحُيو هَضارْغأ ُبِحُيَوُه

 .هتعِتْمأ نع ىَلَحَّتلا ىلع ٍةَوَم ّلُك ُهْويِجُت ءءاطغلا

 !؟هضارُغأِب ظافتخالاب ةَوَملا هذه «نزام» ُحَجْنَيَس لَه


